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RAA/I PLAAN
KWAFI

ArchieÍ redactie op deze oude ansichtkaart is de voorloper yan de huidige speeltuin bij
Kraantje Lek te zien naast de bekende holle boom, waar nu alleen nog
het onderste deel van resteert.
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Wiikkrant
Rarnplaankwartier

juli 1999

Jaargang 20 . Nummer B

Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
JolanCa Koster
Jacqueline Moerkerk

Wíjkraad

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096

84.82.63.030
2459

112
515.5303
524.1734
553.1611

511.5070
510.0200
524.3998

527.0424
511.477V
51't .4640
51't .4.640

511.3300
511.4730
511.3000

524.6333

Voorzitter. : Eaud Schoenmaeckers
§ecretariaat: Jos Scholten

Frank v^d. Stuijt
Penningmeester: Ben Hartgers
Miiieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim paas
Verkeer/vjce-voorzitter: Peter Tromp
P.R.: Gerard Rutte
Jongerenwerk: Rie Buursink

Jacqueline Nuijens

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:
Belbus:
Oopascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec
iv'1 e ld - en informatiepunt CentrumlZuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk)
Tlruiszorg:
Vereniging; Willem Dreesplantsoen:

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
Naiuur en iandschap:
Groenraadsman:
wcensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
PublieksinÍormatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

0
Kopij

De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 11 september . Kopij kunt u
inleveren llm 23 augustus op de adressen

Gilles. Schoolmeesterlaan 2g en
Bloemveldlaan 43.

Postbus 6'tSB
2001 HD Haarlem

544.2754
524.3288
524.82ö5
524.5221
524.8228
524.2365
524.2435
544.A127
s44.A400
524.7123

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 22 juli,
aanvang: 20.30 uur

Voon uw DRooMHuts
STAAN WU GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

Âls het huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordl
verkochf, is dot n,rtuurliik een vervelende ervoring. Doorom
zorgen wil, ciot u ol mef het onibijt weet welke huizen nieuw in
de verkoop ziin gekomen. Notuurlijk ofgesiemd op uw
finonciële middelen en uw wensen.

Zo kunl u olt;|d ois één ,on de eersien over.leggen en een bod
uitbrengen.

Dit is slechts eén von de voordelen von onze service, om uw
oonkoop of verkoop succesvol te moken.
U kunt nomeliik oltiid rekenen op:
n 24 uur bereikboorheid (ook op zoterdog)
o géén enireekosten, dus zeer vrlibliivend
r zeer snel moken vqn ofsproken, bezichtigingen en toxoiies

" begeleiding bii finonciering en beleggingen

Bel ons voor een vriibliivende kennismoking O23-S329I Sg.

Von RegterenR MAKELAARS O.G.

m
[N vn]

"omdot u niet elke dog een huis koopl',
Wogenweg 108,2012 NU Hoarlem,

rei 023-5329159, Íox O?3,5512415, E-mcil regteren@w.e.,: r
G. Schoolmeesterlo aa 26, 2O15 EM Hoorlem, bl A23-52413é3, tat |)23.5?44923
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Nieuws van

de wijkraad
Gras, tegels en 'oambtenaren-
graffiti"
Het werkt, echl waar. Laatst was er een plank uit een
bruggetje op het Houtmanpad en ik belde het Meldpunt.
'Dank voor de melding. We hebben hem vanmorgen al
door gekregen. En als het goed is, zijn ze er nu mee
bezig". Nieuwsgierig als ik ben, stap ik op de Íiets. En
jawel. De brug was klaar. Dus heeÍt u een gevaarlijke kuil
voor de deur, brandt een lantaarnpaal niet of ligt er dage-
[ijks een grote hondendrol voor uw deur, bel het meld-
punt, tel: 5115070. En er komt iemand.

),log zo'n positief staaltje - deels dan. Met Ronald Cairo,
:e man van het dagelijks beheer voor het onderhoud
angs de Leendert Meeszstraat en de Ramplaan gelopen.
Er zijn klachten over respectievelijk de gevaarlijke stoep
:n trillingen op de Ramplaan door langs denderend
zlaar) verkeer. Met zijn 'mobieltje'paraat, riep hij na

een korte wandeling twee mensen die direct aan de slag
3ingen. Op de Ramplaan is een kuíl gedicht en de ver-
rakking waar de bus stopt, is aangepakt. Ook het 50 km
:ord op de hoek van de Ramplaan (dat in de tuin van het
-cekhuis hing) is opgeknapt. Aan de stoep aaÀ de
-eendert Meeszstraat is geen eer te behalen, zei hij. De
,',ofiels van de bomen duwen elke tegel omhoog. De
:plossing zou zijn om daar gras te leggen. Maar daar
-ebben omwonenden bezwaar tegen. "Leggen we er vier
::geis, heb je toch een stuk stoep, en meer gras zodat je
-linder stoep hebt die door de wortels omhoog wordt
;edrukt", raadde Cairo aan. Da's nou logica. We hebben
^et er nog wel over. Tot hier het positieve.
)e Ramplaan is vanuit onderhoudskundig oogpunt beke-
<en in goede staat. "Er is geen gevaarlijke situatie. De
s:aat van de bestrating is goed, dus daar doe ik niks
aan", zei Cairo. "Wat ik aanraad, is asfalt". We kunnen
:us kiezen uit twee kwaden: zo laten en hopen dat wat
-inder hard wordt gereden waardoor de trilling minder is.
Cí we laten er een racebaan aanleggen door te asÍalte-
'en. lk begon bijna te huiveren bij het idee en zag het
schrikbeeld van het racetraject Rollandslaan. Mijn idee:
:c laten.

-iet stond ook al in de krant: bus 6 is niet meer.
3ezuinigingen en een te vaak rijdende lege bus zijn er de
-xzaak van. Wat nu, zullen de busgebruikers zich aÍvra-
;en. lk ben het met hen eens dat je met nog minder bus-

sen, niet meer mensen de bus in krijgt. Een klein licht-
puntje is dat wellicht lijn 7 binnenkorl niet langer op het
'Rollandsplein' wacht op zijn aÍlossing, maar doorrijdt.
Dan voert de reis over de Westergracht, naar de
Tempeliersstraat, via de Wagenweg, de Leidsevaart en
wederom de Westergracht weer door onze wijk. En zo
verder de stad in. De zich over het openbaar veruoer bui-
gende ambtenaar zou het nog uitzoeken. Als het door-
gaat, komt de bus niet langer drie keer per uur, maar
slechts twee keer. Wel blijft dan de verbinding naar de
Temepeliersstraat bestaan. En hebben we een leuk plein-
tje over waar weer creatieÍ gedacht kan worden over een
bestemming (!).

Tot slot nog even over het verkeer. Als het aan een aan-
tal Bloemendalers ligt, wordt de Zijlweg verlost van
strandgaand en -komend verkeer. "Het verkeer kan dan
mooi via het Ramplaankwartie/', suggereerde een van de
deelnemers aan de inÍormatieavond van de gemeente
Bloemendaal over het verkeerscirculatieplan. Gelukkig
was er een vertegenwoordiger van 's wijks werkgroep
verkeer die zich met hand en tand verzette tegen dit
onzalige idee. Het ziet er naar uit dat dit gevaar voorlopig
is aÍgewend. Onze wijk staat bestempeld als een groot
soort erf. En daar kun je nooit en te nimmer doorgaand
verkeer doorheen voeren. Een geruststellende gedachte -

maar werkgroep, houd de vinger aan de pols. En ook de
omgevallen pot witte verÍ op de hoek Korte Zijlweg-
Ramplaan-Elswoutlaan - inmiddels door Jeroen (vaste
wijkraadvergaderingganger) omgedoopt tot "ambtenaren-
grafÍiti" - wordt nog dit najaar van een asÍaltverdikking
voorzien. Hopelijk kunnen dan de Íietsers ook wat veiliger
oversteken op dat punt. Er is in elk geval gepleit voor een
Ílinke verbreding van de vluchtheuvels. Dan doen die din-
gen hun naam een keer echt eer aan.

Zo. U bent weer een beetje op de hoogte. Dit is de laat-
ste wijkkrant voor de zomervakantie en er rest mij hier op
dit moment niets anders te melden dan: Íijne vakantie -
en rijvoorzichtig.

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad
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Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk

ftOeAKOOP I n.,ruur,o van Limburs

Wii nernen de tijd voor IJ.
U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:
MA - VR 09.00 uur - 17.30 uur
ZAT 10.00 uur - 16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'

Bloemendaal

Tel: 023-5252838

KENNTs Mer Gp,vopr- Voon WoNpN

BOSCH
& DUYN

Bloemendaalseweg 341, 205 I GH Over,ee-
Postbus 216, 2060AE Bloemenoaa

ïelefoon 023 - 526 88 88, íax 023 - 5:É S: i-

MAKELAARSKANTOOR
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Tennissen doe 's ruinters
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Marcelisvaartpad. Bij de Vlaamseweg
langs de Westelijke Randweg

in Haarlem

Telefoon 023 524 42lO
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Nieuws uit
de wiik

1 9-09-1999
Autovrije zondag in onze
wijk?
Het idee is al oud: in 1g73 hadden we meerdere autoloze
zondagen. Uit noodzaak omdat er niet genoeg olie te
koop was. Maar het effect van de rust op de wegen is
menigeen die het zich nog kan herinneren, goed bijgeble_
ven. Ruim een kwart eeuw later is het onderwerp nog
steeds 'hot'. Op 14 september 1g97 bleek het maat_-
schappelijk draagvlak voor een autovrije zondag groot.
Een maniÍestatie toen was de grote stap op weg naar de
eerste landelijke autovrije zondag. Het Landelijk Overleg
Autovrije Zondag (LOAZ) heeft 19-09-1999 uitgeroepen
tot de eerste autovrije zondag van Nederland.

Vrijwillig autoloos
Hoe zo'n dag eruit kan zien, werd op 21 september 1gg7
in Deventer getoond. Daar waren twintig straten afgeslo_
ten voor gemotoriseerd verkeer en vrijgemaakt voor
straatfeesten. ln 1998 deden er zelfs 35 straten mee aan
de autovrije zondag in Deventer. Uit onderzoek achteraf
bleek dat de helÍt van de Deventer autobezitters op die
dag de auto op vrijwillige basis had laten staan en dat
een ruime meerderheid van de bevolking voor meer auto-
loze zondagen is. Soortgelijke onderzoeken in Rotterdam
en Twente geven eveneens aan dat 60 tot gO procent
van de'bevolking voor af en toe een autovrije zondag is.

Ook van Haarlem zijn cijÍers bekend. Uit de enquète van
het Haarlems Dagblad (in 199g) bleek dat 57"/o van de
Haarlemmers voorstander is van een autovrije zondag.
Tegen is 28% en geen mening heeft 15 procent. Tijdens
een debat in Mondiaal CaÍé gaf de verkeerswethouder
aan de autovrije zondag een goed initiatieÍ te vinden dat
moest kunnen plaatsvinden op basis van vrijwilligheid.

Het idee achter de niet-gemotoriseerde zondag is men_
sen aanzetten om eens even stilte staan bij het gebruik
van de auto - vaak onnodig, maar uit gewoonte. Met zijn
allen maken we heelveel autokilometers - en richten dus
veel milieuschade aan. Bovendien is het een dag waarop
Íeestelijkheden kunnen worden georganiseerd.

Vrije Hospeslaan
(Een-deel van) de wijkraad juicht het idee toe en bekijkt
nu oÍ er mogelijkheden zijn om de Hospeslaan een dag
autovrij te krijgen. Een dag waarop het asfalt eens vaíde
skilerende buurtbewoners is, waar jeugdspelen kunnen
worden georganiseerd, waar ..... bedenk het maar. Er zijn
talloze mogelijkheden.

(postbus 6158, 2001HD Haarlem , Íax: 544 ZZ S2).
Voor meer inÍormatie kunt u ook contact opnemen met
Carla Warmerdam, tel: 533 46 96 of kijken op lnternet:
www.autovrijezondag. nl

Eris weer wat te doen in de
speeltuin
Wist u dat... l

Speeltuinvereniging "Overveen,, een sociale functie
heeÍt?
Er voor kinderen het hele jaar activiteiten georganiseerd
worden?
Onze speeltoestellen voldoen aan de veiligheidsnormen?
Op 18 juli a.s. bij de "Zomerborrelhap,, een toast wordt
uitgebracht op ons nieuwe terras?
U tijdens de openingstijden altijd langs kunt komen voor
een kopje kofÍie, thee of een versnapering?
Met heet weer het kinderbadje open is?
Deze activiteiten en vernieuwingen mede mogelijk wor-
den gemaakt door contrfuutie-opbrengsten van onze
leden?

Lidmaatschap
Om met al deze "wist-u-datjes" door te kunnen gaan, vra-
gen wij de (nieuwe) bewoners uit deze buurt lid te wor-
den.
Het lidmaatschap bedraagt Í1. 3S.- per gezin. per jaar,
met recht op korting bij activiteiten.

Openingstijden
Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag: 15.00 - 17.00 uurWoensdag: 1g.OO - 17.00 uur
ln de zomermaanden blijft de speeltuin open tot 17.30
uur.
Tijdens de openstelling houdt Bianca toezicht. x
Ja, *i; worden lid voor Ít. BS,- per gezin, per jaar.

Maar omdat de helÍt van 19g9 al verstreken is betaalt u
voor dit jaar maar Í1. 17,50.

Tel.nr.:

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger bij activiteiten? JA/NEE

U kunt deze strook inleveren bij de volgende adressen

S pee ltu i nve ren ig i n g " pve rvee n,,,
Croesenstraat 51.
Dickmansstraat 35.
Rollandslaan 29.
Lambrecht van Daletaan gB.
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Adres
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.',: houden u op de hoogte. HeeÍt u ideeén of sugges_
=s, laat het horen



Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 soorten soep

- Super lasagne

- Bami - Nasi - Macaroni

Rarnplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 61 61

&{rur

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

WIJNHANDEL

SEDERÏ 1 987

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overueen
Telefoon 023 525 22 90

utfl
t

Nagtzaamstraat 12 - tel: 5364902
v. Zeggelenplein g6 - tel: 5360700
Engelenburg 78 - tel: 5364337
Ramplaan 52 - tel: 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged. Herensingel6 - tel: 5368441
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seruice m kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

voor: -melk
-levensmiddelen
-brood
-aardappelen

-groenten en
-fruit

2 keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

,L
u,í Texaco Selfservice Station
TEXACO W.G. POTZE

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244A89

7 E)AGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever )Íou go,
go Texaco

tel: 5378212
service e kwaliteit



BOUWEN IN HET PLANT-
SOEN / NIET DOEN

Vereniging tot behoud karakter Wiilem
Dreesplantsoen en omgeving

Start inspraakronde uitgesteld.
Zoals zich het nu laat aanzíen wordt de behandeling van
het bestemmingsplan voor het RamplaankwartÍer over de
zomer heen getild. ln de voorronde,'waarin ook de wijk_
raad haar mening over het plan heeÍt kunnen geven, zijn
wat wijzÍgingen voorgesteld en overgenomen die het
noodzakelijk maken het bestemmingsplan bijte stellen.
Helaas is daar geen verbetering voor het Willem
Dreesplantsoen bij. De hoek pieter Wantelaan en Gilles
Schoolmeesterlaan van het plantsoen blijÍt als woonbe_
stemming op de kaart staan.

Wat gaan we doen als de inspraakronde van start gaat?
De start wordt te zijner tijd in de krant aangegeven. Vanaf
dat moment kan elke burger zijn mening kenbaar maken
gedurende een periode van 6 weken.
De Vereniging zal bezwaar aantekenen tegen het voorne_
men om genoemde hoek in het Willem Dreesplantsoen
op de kaart te zetten als bouwbestemming. Onder het
motto: hoe meer brieven hoe duidelijker onze boodschap,
vragen we de leden van de Vereniging maar overigens
ook alle andere wijkbewoners die de zelÍde mening zijn
toegedaan, een bezwaarschrift in te dienen. Met aÈ
motto:

BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN

9t op: de Vereniging is niet alleen maar tegen bouwen.
Wat willen we dan wel, vraagt u zich af.
Wij streven ernaar het bewuste deelgebied van het plant_
soen ÍÈrmeel in een nieuw bestemmingsplan op te
nemen als openbaar groengebied. Een wijk is tenslotte
niet alleen iets van huizen. Er dient ook rekening gehou_
den te worden met bijvoorbeeld verkeer, spee[ràcreatie_
en groenvoorzieningen. Daar heeÍt de gemeente blijkens
nota's als Parkenvisie en Speelruimteplan Haarlem
(beide zijn dit jaar gepubliceerd) ook wel oog voor. Ook
heeft,men oog voor het feit dat onze wijk relàtief weinig
openbaar gebruiksgroen kent. Het wordt nota bene in Éet
concept - bestemmingsplan vermeld. Om die reden
menen we dat de we minstens moeten behouden wat we
hebben en dat dat dan ook Íormeel in het nieuwe
bestemmingsplan moet worden vastgelegd.

Wat u kunt doen?
De bewoners van onze wijk die nog geen lid, donateur oÍ
sympathisant zijn, kunnen dat alsnog worden.

Vereniging

tot behoud karader

Willem Dreesplantsoen

en omgeving

,

Voeg u bij de meerdan 120 leden, donateurs en sympa-
thisanten van het eerste uur.
De leden maar ook de niet-leden kunnen ons - naar ver-
wachting na de zomer - helpen door, binnen 6 weken na
de ter visielegging, een bezwaarschrift in te dienen waar-
in ze duidelijk vermelden dat ze de,,woonbestemming,'
omgezet zouden willen zien in de bestemming,,openbaar
groen".

Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed we kun-
nen uitoefenen. Het is nog niet te laat!
Het is nog niet over; woningbouw - in het plantsoen I - is
nog steeds niet van de kaart verdwenen. We hebben uw
steun nodig. Aarzel daarom niet en meld u aan als lid.
donateur of sympathisant bij:

Madin Knegt, telefoon 524 39 9g oÍ e-mail
plantsoen @ mai14u.nl,
Wij rekenen op u.

HeeÍt u een internetaansluiting? Bekijk dan ook onze site
op internet: www. plantsoen.zzn.com
waar u alle inÍormatie vanaf het begin van het bestaan
van de Vereniging kunt vinden.

Namens het bestuur,
Derk de Vries
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lngezonden brieven
Mijne heren,

ln het "Ramplaankwartiei'van mei stond een artikeltje
over het plaatsen van bankjes in deze buurt.
lk wil hierop reageren en mijn verontschuldigingen aan-
bieden dat ik dit zo laat doe.
De locatie zult u zelf wel weten te vinden, want er zijn
genoeg mooie plekjes hier.
lk veronderstel dat deze bankjes het meest gebruikt zul-
len worden door ouderen (ik ben zell TB). U moet zich
misschien aan maten houden voor de banken, maar wat
is nu het probleem: de bankjes zijn veel te laag om op te
staan en een leuning zou ook iets geweldigs zijn.
Dit is zomaar een opmerking.

Hoogachtend,

Mevr. B.T. Moeken

De volgende brief ontvingen wij van Jeroen ten Berge
naar aanleiding van de wijkraadsvergadering van
24 juni jl.

lk heb toegezegd zitting te nemen in de werkgroep:
"bankjes" van 't Flampelaankwartier. Om in de sfeer te
komen heb ik 't 3e couplet uit 't felle protesilied van Wolf
Bierman en Franz Josef Degenhart uit m'n boekenkastje
gehaald. Zigeuner hinterm Haus des Sàngers.
Daar komt ook 'n bankje in voor, maar gans anders. Het
gaat 2o...

Wir haben meine Bank zersàgt,
ein Feuerchen gemacht
Win Kater schrie, die Alte rief:
"GegrABet ser'st dr: Nachï'
i m i:suerscheine funkelten
ciie Zàhne aus Flatin
Aus dem Transístorradi*
e rklangen P u Btamelod ie n
Jeannette tauschte meine uhr
mit ihrem Nickelring
Creszina met der Warze F
sang dann "Puppet on a string"
Jei Jei Jei Jei
Tsígayner waren da

Mocht 't u geïnspireerd hebben tot een romantische
plaatsing van 'n leugen - oÍ anderzijds bankje in onze iet-
wat beschaaÍde buurt, laat dit dan mij of de wijkraad
weïen! En voor u het weet hebt u een historisch plekje
voor de deur.

Jeroen ten tserge

P.S.
Wat de vorm betreÍt denk ik b.v. aan de lndonesische sta-
tionsbanken. Onze wereld heeÍt geen grenzen, alles is
mogelijk en over 't wel of niet praten we in de wijkraad!

P.P.S
Bankjes met leuningen, ook opzij, voor de ouderen onder
ons. Bankjes met wat tegels er naast zodat er ook 'n rol-
stoel kan staan en je naast elkaar kunt zitten praten.

Geachte redactie,

ln het rneinummer van 1999 stond in de wijkkrant de
mededeling van de Gemeente Haarlem dat men geen dak-
opbouwen wil toestaan cp de percelen gelegen tussen de
Pieter Wantelaan en de Gilles Schoolmeesterlaan. Men
stelde o.a" dat de variatre in bouwhoogte een bescher-
rni ngswaard i ge stedebo uwku nd i ge karakteristiek ve rtoonde
en wil dit vastleggen rn het nreuwe besternmingsplan.
Groot was de opluchting bij de tientallen bewoners van de
omliggende percelen die bezwaar hadden gemaakt tegen
de bouw van een extra verdieping op de percelen Willem
Buyslaan nummers 6 en 10

Tijdens de wijkraadsvergadering van 24 juni bteek dat de
Gemeente Haarlem binnen 2 maanden een heel ander
voorstel heeÍt voorgelegd aan de wijkraad ter beoor.deling.
Thans wordt voorgesteid om wel ontheffing te geven voor
het bouwen van een extra verdreping op de percelen
Willem Buyslaan, met uitzondering van de percelen num-
mers 2 en 20.

ln strijd met de al jaren bestaande standpunten in de wijk-
raden heeÍt de huidige wijkraad helaas eveneens in één
maand tijd een radicale ommezwaai gemaaKt en heeÍt
gemeend met 4 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 2 ont-
houdingen accoord te gaan met deze wijziging in net nieu-
we bestemmingsplan.
Wij spreken hier over g0 woningen die in de jaren 1356 -

1958 unifornr werden ontworpen door het architectenbu-
reau Brakel & Bun'ra met een duidelijke omsiuiting van
hoogbouw aan de buitenorntrek en laagl:ouw aan o'e mid-
denzijde.

Thans willen 2 eigenaren ín de Willem Buyslaan een extra
verdieping plaatsen waartegen tientallen bezwaarschr!Íten
zijn ingediend.

lndien U het ermee eens bent dat deze wijziging in het
nieuwe bestemmingsplan niet overeenkomt met de mening
van het overgrote deel van de andere 88 wooneigenaren
dan is het noodzakelijk op de wijkraadsvergadering van 22
juli a.s. Uw standpunt kenbaar te maken.
Mocht U op 22 juli verhinderd zijn dan is het wenselijk
schriftelijk aan de wijkraad kenbaar te maken dat zij niet
mening verlegenwoordigt van de 88 meest belanghebben-
den in deze omgeving.

Ook is het voorstel van Gemeente Haarlem juridisch aan-
vechtbaar.
Bij de bouw van deze woningen tussen 1956 en 1958 we

..íi A
1,ii 

"h 
g

"y'**ffi Cl
1ffiW*

-1i:1ii,.,"



C.,.1. Henskes

mevrouw Oehlen ontvingen wij de volgende publica_

:ccr de Gemeente Haarlem voor de kopers een, nota_',eel vastgelegde, erÍdienstbaarheid in het koopcontract
lpEenomen waarbij men werd verplicht dat het uiterlijk,,,oorkomen en aanzicht van de percelen op de bestaande
,r,t1ze moeten blijven bestendigd.

rJet nieuwe bestemmingsplan zal nog ter visie aan de
3elvoners worden voorgelegd. ln de wekelijks verspreide
;ratis stacjskrant zal hiervan melding gemaak worden.
Cok dan heeft U de rnogelijkheiO be}iaar aan te tekenen
iegen deze aantasting van een bestemmingswaardige
stedebouwkunclige karakteristiek.

ln het meinummer van de Wijkkracht zijn enige reacties
opgenomen naar aanleiding van de foto op dè voorpagi-
na van het maartnummer, voorstellende een groene bol_
lenveiling op de tuin aan de Korte Zijlweg hoek
Zandvoorterpad.

ln het foto-archieÍ van de R.K. parochie Overueen
bevindt zich een prachtige kleurenvergroting van deze
Íoto, een geschenk van een parochiaàn. De Íoto is rond
1910 genomen en verspreid als ansichtkaart door een
fabrikant van Haarlemmerolie.

Het toeval wil, dat in het pinksternummer van .,Rondom
de Toren", het blad van de parochie, een artikeltje is
opgenomen onder de titel ,,Kerkebollen,,, 

bladzijóe.20.
Een exemplaar van het nummer gaat hierbij, Mlsschien is
het leuk het artikettje in de Wijkkànt op te nemen, mede
om wat meer duidelijkheid te verschafien.

ln het archieÍ van de parochie bevindt zich nog een Íijst,
waarin per jaar is vermeld, wanneer de opplanlingen en
veilingen plaatsvonden, op welke tuin, de opbrenlst, voor
zover bekend, en het eventuele speciale doel met de
opbrengst.

Namens het Parochiebureau van de R.K. Kerk van
Overveen,

Via
tie.

krant maart 'gg

Haarlem, 28 mei 1999

Geachte redactie,

llenk l,,landjes

Kerkebollen

Geef ze hun naam terug!

Ook in Haarlem werden in de Tweede Wereldoorlog
loodse.burgers opgejaagd en op transpol.t gesteld naar
de vernietigingskampen. Het heeÍt vele jaren gekost om
de namen op het spoor te komen urn uílun die de dood
wercien ingejaagd op groncJ van de nazi-ideorogie. srnds
enkele jaren is een vrijwel compleet beeld besàhikbaar
:3T d.1ca. 103.000 jooctse mensen uit Nedertand, van
<iein kind tot bejaarde, die in de kampen zijn gebleven.

De §tichting Gedenkteken Joodse srachtoffers woil
r-laarlem is sinds begin "trgg5 bezig met Í.ret vergaren vanJe naiïen van alle Fiaarlemse siaöhtoffers. Een overzicht
relt v*or onze stad ca" 6$fi nari-lën, waaronder verschii_
;ende personen uit het Ramplaankwartier.
Wij ziln van rnening dat we als Haarlemse gerneenschap
niet anders kunnen dan deze mensen uit Oé teitetilke
a.nonimiteit te halen waarin ze nu nog verkeren en ze als,:nvervangbaar en uniek te eren en een blijvencie plaats
rn ons midden te geven" We willen dit cjoen in de vorm
van een gedenkteken mel de namen en een publicatie.

De "voorlopige lijst,, geeft de huidige stand weer. We.open dat door de publicatie *rvaÀ, nabestaanden en
andere belanghebbenden en geïnteresseerden zichjeroepen zullen voelen Íouten en onvolkomenheden tenelden, zodat het eindresultaat zo betrouwbaar mogelíjk
<an worden.
Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk project aanzienlijk
<osten met zich meebrengt en we doen dan ook eenlringend beroep op de ruimhartige vri.igevendheid van delaarlemse bevolkingl

)e voo-rlopige lijst met. namen ligt ter inzage in alle open-:are bibliotheken van Haarlem, 
-Bloemendàal,

reemstede en omringende plaatsen. Ter plekke kan ook::n Íolder met uitgebreide inÍormatie worden verkregen.I r< kunt u contact opnemen met de secretaris van des::hting, de heer Sam Har.tman, tel.023 _ S33 53 71.

Zoals bekend is onze kerk in 1g56 ingewijd en in gebruik
genomen. De bouw en inrichting vergden grote sornmen,
die gedeeiteiijk werden gereend. cve"rveeÀ was toen een
opkomend, al toonaangevend bloembollendorp; er werrj
met de teelt en de handel goede resultaten behaald. Het
kerkbestuur, bijna geheer bLstaancje uit broemboilenkwe-
kers/-handelaren, kwam toen op het idee bollen ter
beschikking te doen stellen aan de kerk en met de
opbrengst de kerk te helpen om rente en aÍlossing op de
schulden te voldoen en incidentele uitgaven mogelijk te
rnaken. In de afleesboeken, van de hJnd van de pastoors
G.-§choonderbeek (tot en met 1g87) en L. ten Brink
(1887 - 1924), zijn bi.izonderheden te vinden. leder jaar
werden de opplant en de veiling aangekondigd; de pas_
toors maakten natuurlijk wat reótamJvoor de voor de
kerk interessante extra inkomsten"

Voor niet-inEewijden even het volgende: bloembollen
yorle1 in oktober opgeptant en bègin zomer gerooid. De
in oktober opgeplante kerkebollen ierden in
april daaropvolgend groen (dus nog te velde ffi O
staande) geveild, de kopers hadden de verde_ ffi*:
re zorg en het latere rooien te verrichten W
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Tel. 029 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38

!E
N. Tuindorpslaan 54, 201S HL Haarlem

HOLWERDA SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
o Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststr aat 34, 2015 JH Haarlem - Tel. (023) 524 84 1 8

. Cosmetica. Hsmeopathie . Reform

Drogisterij - Parfumerie

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 - 527.74.00

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

X KORTINGSPASJES
* VERKOOP

was-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc. etc.

Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN

TeL 023 - 527 11 18

Fax 023 - 525 15 76,,;';/iÉ10,.: Ëi,:. .;",;;

'",;' í.ï:.:;1,,:tin

Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri n gswerkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair



-. :.'::; : art -g geceui-de in oktober 195S, de eerste,. - I - at: I t56 Cle de hege son] yan fl. 3.53e},_
_:: :--: A Éer rr Ce oorlcgsjaren tg17 en 1S.lB i:;;eft
:rr _ t; air ,-r fatsgevonden. Wij verrnoeden dat er 1*en-.- - r rale aÍzet wa.q. terwiji ,.:r*no*n w,erden g*brxiki
. ::- 3rcenteteelt ter verlichting van de slechte vseds*l_
: :: I e, De iaatste opplant voncl plaats rn oktober "!Ë3"1,

:: aatste velling was op 5 mei jB*p. ile oorzaak was
:al le grond werrtr gebruikt voor rje bouw van de
À cy,siusschocl en het blokje van clrie woningen aan het
Zandvoofterpad. in totaal hebben 65 friantingen en veilin_
;en plaatsgevonden.
Dastoor Schoonderbeek vermeidde meestal de opbrengst
,,an de veilingen, pastoor Ten Brink deed dat nooit. Wil"
noeten dus aÍgaan op de cijÍers van pastoor
Schoonderbeek^ De eerste veiiing bracht, zoals al eerder
'.,ermeld, het kapitaal bedrag van fl. 3.580,- op (orngere-
<end naar huidige maatstaven xZO?). De opbrengslen
zakten daarna snel, de laagste was fl" 29g,_ in tAóS. Zo
"ond 'ï875 stegen de opbrengsten lveer, in 1gg1 fl".,.711,-. Wij hebben een slag geslagen wat Ce kerk in dle
35 jaar extra kreeg toebedeeld. Wij schatten dat de
:pbrengst gemiddeld fl" 800,- à fl. Í1. 1.000,_ bedroeg, de
lotale söm schommeit dan tussen fl. 50.000,_ en Í1.
65.000,-, voorwaar een Íormidabel bedrag.

1n september/oktober van elk jaar werd aangekondiEd
waar de kwekers hun bollen konden brengen. Wij citeren
de mededelingen van pastoor schoonderàeek op 1g sep-
tember 1858: "Bij deaen neem ik de vrijheid ter kennis te
brengen, dat vanaf Maandag den ZT . §eptember eerstko-
mende de gelegenheid openstaan op de reeds gebruike_
lijk wijze op de tuinen van de heer Leonardus Róozen in
den Rampelaan de bloembollen te planten, welke Uwe
gekende milddadigheid ook dit jaar zai weten aÍ te zon-
deren ten voordeele Uwer kerk, welke heden prijkt met
een preekstoel, die de schoone vrucht is van Uwe onbe-
krompene belangstelling in den luister van Gods F.luis in
1857. Tot de goede regeling der planting wordt zeer
beleefdelijk verzocrrt rrezerve voor den is. october te ein-
digen, en ten 2e aan den heer Antonius Neelissen, iid
van het kerkbestuur, eene schriftelijke opEave van de
geschonkene bloembcllen te willen toezenden, teneinde
het plantregister behoorlijk bij te houden.',

Wij zagen dat de heer Leen Roozen in .185g 
zijn tuin

beschikbaar stelde voor de planting. ln 1g59 was dat de
heer Tweehuijsen, Rampelaan, in 1g60 p. Huijbens, tuin
"Vrederust" aan de Flampelaan, in 1g66 Antoon Roozen
aan de Houtvaail. Maar vanaÍ 1g6g werd steeds op
dezelfde tuin opgepiant, de tuin van de Wed. H. van
Velsen (tante Heintje in de wandeling), naast het kerkhoÍ
langs het Zandvoorterpad. ln die jaràn was Walter Blom
de gebruiker. ln 187S komt voor het eerst de term,,kerke_
akker" ter sprake, de grond was door de Wed. Van
Velsen aan de kerk geschonken. Tot 1g22 is van deze
akker gebruik gemaak. De kopers op de veilingen waren
voornamelijk Overveense handelaren. Meestal hadden
de handelaren zelÍ een kwekerij. Zij kochten dus op de
veiling hun eigen bollen!

Op 13 juli 1862 werd een H. Mis opgedragen ,,om van
God een gunstige verandering ln nei nemélweder aÍ te
cidden." Op 21 september 1 972 werd volgens voorschriÍt

van de bisschop onder elke H. Mis gebeden ,,om van
God de bevrijding van den overvloedigen regen af te bid_
den, als het ons zalig is.,,Op 25 september .lggg 

lezen
wij: "... ook in de heersende schaarste van goede gezon_
de exemplaren ten voordeele van kerk en school aJ te
zonderen."

Op 7 april '1907 werd een cornmissie samengesteld, op
ultnodiging van het kerkbestuur, om de activiteiten te sti_
muleren. De kerk had een grote schuldenlast, rnede door
de bouw van de meisjesschool annex zusterhuis in 18g4.
De cornmissie bestond uit de heren:Ant. Blorn Wz., J.B.
Bos Jz., Herman Neelissen Az., Antoon Roozen Jz.,
Henr. Roozen Nz., W. Rijnierse pz. en Gijsb.
Tweehuijsen Pz.

Wij besluiten met de mededeling van pastoor Ten Brink
op 28 september 1903: ',... ondanks dat dit jaar voor
velen Uwer zijne rampen heeÍt meegebracht, vertrouw ik
dat gij, voor goede werken voor kerk en school, Uwe
beste gaven zult aanbieden.',

l''lenk Mandjes

K
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Crevennapad
1736 - Stichter van tuinhuis van Schoon oord _ 1792

Meer inÍormatie over djt tuinhuis vindt u o.a. in het Boek

Nieuwe straatnaam
Wist u dat onze wijk een nieuw pad rijker was?
Bij het in restauratie zijnde pand van ',plukke/, is het vol_
gende straatnaambord geplaatst:

over het Ramplaankw artier (blz. 124).
Overigens is dit boek nog verkrijgbaar bij ten-
nisspeciaatzaak Xander à fl . 2Z:SO.
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BELASIINGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SPECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

vof Deff;:r,
BEL 023

Rollandslaan 29, 2OlS GB Haartem

>>ELEKTRATECHNIEK<<

Leendert Meeszstraat 106
2015 IT Haarlem
Tel: 023-524 50 14

Fax:023-524 50 14

Mobiel: 06-22807918

Licht- kracht- beveiligings- en
noodstrr:rominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

o

C.STAPEL
o o

Corff re Exclusief

#

Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem

Telefoon 023 - 5247279

Stelt u prijs op

een persoonlijke

behandeling?

Laat uw haar dan

eens verzorgen in
damessalon

"Coffire Exclusief'\

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE

PIJNBOOMSTRAAT 98
8023 VV HAARLEM

TeleÍoon: 013-S2S4g78
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,

Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feeije-Baby kleding

2 keer per jaar in verzorgingstehuis ,De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

0tÍ ts Htï srilBoor y00R 0tBotGtUJÍ
Gtz0t{0 rEl[rn 8R000

1 stNDS Íeí8

,í

Bent u ook lid van de ctub voor de gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze oude Bakkershuyzen woont

Dan zit u helemaal gebakken,,
Haarlem
Gen. Cronjestraat 1 58.annex crojssanlene
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95
Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraal 45, annex croissanterie
Schouwljeslaan 47, annex croissanterie
Bamplaan 36, annex croissanterje
Zijlweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg 14C. annex Kondltorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg 85

Overveen
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

Bakker van de Vooren maakt
De roep aan tafel: "Van de

van trage eters grage eters
Vooren, nog een sneetje!"
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Fietswrakken en
toezichthouders
, aa< ,,vorden toezichthouders aangesproken over fietsen
I e ang op een bepaalde plek staan. De melders zien
-.: eÍste dat die Íiets (in hun ogen een wrak) zo snel

- : gelijk verwijderd wordt.
::iter, voordat een fiets als wrak bestempeld kan wor-
:er, zijn er een aantal stappen en richtlijnen waar een
::ezichthouder zich aan moet houden.

Wat is een Íietswrak?
Een fiets wordt pas "geregistreerd" als Íietswrak als ...
De Íiets in onvoldoende staat van onderhoud verkeert (er

is niet meer op te rijden)
De fiets in een venryaarloosde toestand is (er is al lang
niet meer op gereden)
De Íiets een geringe economische waarde heeÍt (er moe-
ten meer kosten gemaakt worden om de Íiets te repare-
ren dan de Íiets in "gevonden toestand" waard is)

Voldoet een Íiets niet aan deze eisen, dan zal de toe-
zichthouder de Íiets melden als een aangetrokken fiets,
maar niet als een Íietswrak.

gemeld fietswrak zal doorgegeven worden aan de
Meldkamer van de Stichting Stadstoezicht, die toezicht-
houders de melding in de surveillance laat opnemen.

Leo Walker
Begeleiding Stadstoezicht, Buro Zuidwest

lnspraak Speel rui mtePlan
Het college van B & W van de gerneente Haàrlem heeÍt
op 2 maart 1999 het concept-Speelruimteplan Haarlem
vastgesteld. ln dit plan is de spreiding en de speelwaarde
van de huidige speelplekken, hangplekken en skaterou-
tes in kaart gebracht. Het plan dient als basis voor de

toekomstige verbetering en inrichting van de speelplek-
ken, hangplekken en skateroutes. Het conceptplan is tot

stand gekomen in nauwe samenspraak met wijkraden,
kinderen, jongeren, bewoners en stadsdeelorganisaties.
Nu het conceptplan door het college is vastgesteld, stafi
de eerste van de inspraak.

lnzage
De eerste fase is de algemene schriftelijk reactieÍase. het

Speelruimteplan ligt hiervoor tot en met 27 iuli ter inzage
bij de Meld- en lnÍormatiepunten van het stedelijk beheer
aan de Kleverlaan 9, Lange Begijnestraat 11,

Venkelstraat 99 en Oudeweg 93 en het Gemeentelijk
lnÍocentrum aan de Grote Markt 2.

Reageren
De gemeente nodigt met name kinderen en jongeren,

maar ook volwassenen en organisaties, uit om te reage-

.. ren. Reageren kan schriftelijk via het inspraakÍormulier,
':'t dat aÍ te halen is op bovengenoemde locaties. Dit Íormu-

lier kunt u tot 27 iuli 1999 opsturen naar: Gemeente
Haarlem, Sector Stadsbeheer, T.a.v. H. Leijen,
Antwoordnummer 1675, 2000 VC Haarlem. Een postze-
gel is niet nodig! Na verwerking van de inspraakreacties
legt de sector Stadsbeheer: de aangepast versie van het
Speelruimteplan na de zomervakantie opnieuw ter goed-

keuring aan het college van B & W voor. Daarna is er
nog gelegenheid om schriftelijk bezwaar te maken. Pas

als de bezwarenprocedure aÍgerond is, is het plan deÍini-
tieÍ. Bij de uitvoering van het Speelruimteplan overlegt de
gemeente opnieuw, maar dan meer gedetailleerd per

speelplek oÍ hangplek met de betrokken wijkbewoners,
kinderen, jongeren en wijkraden.

lnspraak jongeren en kinderen
Voor de kinderen en jongeren zijn er een aparte
inspraakrondes georganiseerd. Een aantal van hen is uit-
genodigd om op 9 juni tijdens een speciale bijeenkomst
in het stadhuis te reageren. Voor de overige kinderen en
jongeren heeÍt de Jongerenraad Haarlem half juni per

stadsdeel een inspraakbijeenkomst georganiseerd'

Meer inÍormatie
Meer informatie ovBr de overige inspraak en het speel-
ruimteplan is verkrijgbaar bij José van den
Berg van de gemeente Haarlem,
tel. 023 - 515 14 68.

Zlu 'a

Wat gebeurt er met een Íietswrak?
Wordt een Íietswrak aangetroffen door toezichthouders,
dan wordt deze voorzien van een oranje sticker. Op die
sticker staat de datum en tijdstip van aantrefÍen. Op een
speciale registratiekaail worden de volgende gegevens
genoteerd:
Plaats en datum van aantreffen
Merk, Íramenummer en kleur Íiets
De staat waarin de fiets verkeeft
De (mogelijke) eigenaar wordt via de sticker geÏnÍor-
meerd en krijgt 4 weken de tijd zijn Íiets te verwijderen.
Tussen de 4 en B weken na aantreffen zal het Íietswrak
normaliter verwijderd worden door de Stichting
Stadstoezicht Haarlem en ter vernietiging aangeboden
worden.

Wat kan de burger doen?
Het is voor de toezichthouders zeer moeilijk om overal in
de wijk Zuidwest ter plaatse te zijn. Gelukkig is er ook
een andere mogelijkheid om Íietswrakken aan te melden.
Men kan melding doen bij Het Meld- en informatiepunt
Centrum & Zuidwest, Lange Begijnestraat 11 te Haarlem.
Het teleÍoonnummer is: 023 - 511 50 70. Een bij hen
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Voor beter beeld en geluid...

o.a.: . Akai
. Aristona . BNS
. Bose. B en W
. Daewoo . Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC. Kenwood
. Loewe o Marantz
. Mission . Panasonic
. Philips. Pioneer
. Sharp . Sony
. Technics
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EIGEN SERVICE WERKPLAATS
Leidsevaart ï30 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
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Je zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed

€en v€rbouwing brengt onzekerheden met zi(h mee. Gààt àiles wer goed? woídt het bouw-
plan wel pre(ies volgens aÍspraak uitgevoeÍd? En wàt gebeurt er al

de (orre(te uirvoering een verschit van mening hebt? Neem 0".-- 
t 'ï 

I >-geen risi(o, maar een aannemer die u de ?ekeíheid van een bouw_ Eöt ïa,gàrantie kàn breden. Daàrmee wórdr etke belofre een harde gàrantie. G A Jt A tU ?

::,':lJ::"i:::';:, ï:";:::";l::':::1':';:ï":::::ï, J 1J7
algemeen en onze staat van dienst in het bij2onderT Aarzel niet om even <onta(t op te nemen.

Vertrouyuen is goed, een bouyrgarantie is zeker.

L{ van der Linden & Zn
Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken

Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat 4. 201 1 LH Haarlem, Tel.r 023 - 531 76 44.

Íoobgiete16-instoÍÍoriebebriif iirrno Í;offrnon

m

Dok - Iiolcringrworlt, [ood- cn Zinhrcrk, sonitoir - CV Gor - Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Ter.023 .s243472/5251oo3

bel voor reer informatie of rrr$blfrrrende offerte.
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Ge treze n in de regionale
kranten

- - ze Flop" leest beter vsCIr
:, r de juf
::rc Jan Bovelander leest voor in de derde klas van de

Beatrixschooi.

"Handtekeningen, mag ik een handtekening?", vraagt
Yannick. De voormalige topsporter werkt graag mee.
1,,'laar als de hele klas in opstand komt voor een krabbel
\/an 'cnze FIop', gooit hij bezwerend zijn armen in de
lucht en verlrekt naar groep acht. Daar moet een kwar-
tieftle u t 'Spi1t' van Carry Slee worden gelezen. lrla
aÍloop van het Voorleesontbijt wordt Bovelander met hoc-
keysticks uitgezwaaid door de hele school. "Dank je wel

Elswoutlaan ligt er weer prachtig bij
Met 252 jonge beuken

Overueen - rruoensdagrniddag I juni vond de Íeestelijke
heropening van de Flswoutslaan plaats. De aÍgelopen 13
jaren zijrr !n drie Íasen alle 237 oude beuken uit deze
laan geveld" Hiervoor in de plaats zijn in totaal 252 jonge
L:euken Eeplant. De nieuwe aanplant is goed aangesla-
gen.

Dit is goed zichtbaar als men door de laan rijdt: de
Elswoullaan ljqt er weer prachtig bij. Een Íeestelijke her-
opening is Lja:r ook op zijn plaats. Bij cleze gebeurlenls
was oL;i-',r,et::cuder Staleman, die in 1987 de eerste
nierrwe boon: plantte, aanwezig. Cok wethouder
Schna*kers was van de partij.
['let gemeerntebestuur heeÍt destijds besloten de oude
heuken ie kappen, omdat ze een gevaar vormden voor
de openlare vreg. De agressieve honingzwarn was de
oorzaak vari cjit gevaar.
De eersïc íase van de herplant begon in 1987. Toen zijn
er 230 jonge beuken geplant. Een deel van deze jonge
aanplant is tijdens de tweede fase van het project, drie
jaar geleden. verplant naar een ander deel van de
Elswoutlaan. Op deze manier is de Elswoutlaan als kwe-
kerij gebruik. Dit is voor Nederland een unieke werkwijze
en heeÍt de gemeente ongeveer Í1. 375.000,- bespaard.
De jongste aanplant bestaat uit 22 beuken. Deze beuken
staan bij de ingang van het landgoed Elswout. Ze staan
er rnomenteel minder Ílorissant bij vanwege een "piant-
shock". Bij de beuken duurt het namelijk gemiddeld 3 tot
5 jaar na verplanting voordat de bomen zich lekker gaan
voelen.

Bron: Haarlems Weekblad, 23 juni 1999

Rampertjes

Fioppie", lispelen de kleintjes op het
voorjaarszon. "Dank je wel Floppie."

Eén dag in de 2 weken oppassen
Vindt u het leuk om één donderdag in de twee weken op
te passen op ons dochtertje (nu 10 maanden oud) oÍ kent
u iemand die dit leuk vindt? LieÍst woonachtig in de
Ramplaan oÍ nabije omgeving. Vergoeding in overleg.
Graag horen wij van u.
Ronald, Nicoline en Céline Schouten, tel. 023 - 525 16 06.

Lieve oppasmoeder!
Wilt u 1 x per week (woensdag oÍ vrijdag) op mij passen,
want dan werken mijn ouders. Vanaf augustus / septem-
ber, bij mijthuis oÍ bij u.
Kusje van Merel Meeuwes (4 maanden).
Tel. 023 - 524 94 41, Abr. Mensstraat 21.

Gezocht
I.v.m. een verbouwing zijn wij op zoek naar een
(paneel)deur met raam en twee lengtepanelen.
Het gaat om een dgur uit de vroegere RVS-woningen op
de Hospeslaan.
I nformatie: fam. Bosman-Schouten
Tel:5240006

Bron: Haarlems Dagblad, 19 mei 1999

in in de

Geen ijsjr*s en i*llies in de klas", zegt hij Eekscherend
reren de 1uf. "Al die sabbelg*luid*n leiden cle voorlezer
maar af." FlCIris Jan "d*velander op Ë*n krukje voor gríiep
rire l'an de Beairixscl"lool aan het BlinkertpacJ" Dp kinde-
ien ii.risteien adenilocs toe tljdens het Flationaal
icorleesontbrjï, tianochtend. Ëen enkelinE frummelt wat
aan de placei-:rat. De nud-hcckeyer k:est rroor uit V(ipiala
van Annie L4.fi Scnrlrldt.
i/or:r de zesde xeer oreanisÉÉrt ce Stiehting Lezen, 'het
piatforrn voor leÈstlevorclering', op meër dan 25ll L:asrs-
schoien een voorieesdag. Bij irijftien van deze lancjeliyke
rntbijien wordt er voorgelezen door een sportheld. Oud-
Beatrixleerling Bovelander blijkt een nredia-event. De
VAHA radio luistert mee. Radio Noord Holland interviewt
telef onisch.
ln de gangen van de Beatrixschool zitten kinderen achter
conrputers. Op een beeldscherm is te zien hoe Floppie
als een dronken tor om zijn broer heen hangt. "Die heb-
ben we van Floris zijn eigen homepage gehaald", zegt
directeur Jan van Leeuwen grijnzend. Trots laat hij de
vijÍtig computers in zijn driehonderd leerlingen tellende
school zien. 'De school met een hart voor computers en
internationaie contacten, maar ook van ouderwets voorle-
zen.'staat er trots te lezen op het scherm.
"lk vind vourlezen heel belangrijk", veftelt juÍ Edith
Cramers van groep drie. "De kinderen leren dan nieuwe
woorden en het is heel belangrijk voor de belevingswe-
reld van een kind om zich in een verhaal te kunnen inie-
ven." Floris leest een kwafiiertje voor. De juÍ gaat onder-
tussen rond met beschuit. De kinderen likken de jam er
van aÍ. En heginnen scheeÍ te hangen in hun stoeltjes.
VijÍtien minuten is lang, als je nnoet concurreren met een
visueel ingestelde generatie die 'kan lezen en schrijven'
met Walt Disney en Super Mario. Floris Jan slaagt echter
met vlag en wimpel. "Veeeeeeel beter dan juf", roeren de
kinderen hem na afloop. "Floris leest tenminste duidelijk
voor." JuÍ Edith kijkt ietwat beteuterd naar haar weinig
loyale leerlingen.
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